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  النظام األساسي للجنة القانون الدولي
  

 بقلم سير مايكل وود
  عضو لجنة القانون الدولي

  جيد جامعة آامبر،زميل أقدم في مرآز الوترباخت للقانون الدولي
  

إن لجنة القانون الدولي هي جهاز فرعي تابع للجمعية العامة لألمم المتحدة، يهدف إلى   
 ويحكم عمل اللجنة نظام أساسي مرفق بقرار الجمعية .لقانون الدولي وتدوينهاتشجيع تطوير 

وهذا ). بصيغته المعدلة (1947نوفمبر / تشرين الثاني21 الصادر بتاريخ) 2- د (174العامة 
النظام األساسي جدير باالهتمام ألنه، إضافة إلى تحديد هيكل اللجنة وأساليب عملها، يدل على ما 

على و. زاء تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي من اختالف في المواقف إ1947شهده عام 
 وربما بفضل الحلول التوفيقية الغريبة بعض - االختالفات التي قامت في ذلك الوقت  منرغمال

الشيء التي ينطوي عليها النص، ثبت أن النظام األساسي للجنة القانون الدولي هو وثيقة تتسم 
  . تبار الزمن أمام اخوقد صمدتببعد النظر والمرونة، 

  
مثل مؤتمر فيينا، (خصصة توقد نشأت حرآة تدوين القانون الدولي في مؤتمرات م  

) 1909-1908، ومؤتمر لندن البحري 1899/1907، والهاي 1856، وباريس 1814-1815
 في الذين تم إنشائهمامعهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي، (وفي إطار مشاريع خاصة 

). 1939-1929حوث هارفارد في مجال القانون الدولي، التي نشرت في الفترة ؛ وب1873عام 
وألسباب منها ضرورة آفالة الوضوح في القانون من أجل قبول اختصاص محكمة العدل الدولية 

، توجت الدائمة المنشأة حديثا، انخرطت عصبة األمم في جهود حكومية دولية أآثر انتظامًا
ومؤتمر الهاي للتدوين ) 1924(نية بالتدوين التدريجي للقانون الدولي بأعمال لجنة الخبراء المع

، 1931وفي عام .  هذه المساعي لم تتكلل بنجاح آبيرإال أن ولجنته التحضيرية، 1930لعام 
 بشأن إجراءات التدوين، آان موضوعه الرئيسي تعزيز دور اتخذت جمعية عصبة األمم قرارًا

 آثير من األفكار الواردة في ذلك القرار في النظام تقد أدرجو. الحكومات في عملية التدوين
  .األساسي للجنة

  
 من ميثاق األمم المتحدة على أن تقوم الجمعية العامة 13من المادة ) أ (1وتنص الفقرة   
للقانون الدولي ] التطوير التدريجي[تشجيع ... دراسات وتشير بتوصيات بقصد ”بإجراء 
 المنعقدةفأنشأت في دورتها األولى . معية العامة إلى تنفيذ هذا الحكموقد سارعت الج. “وتدوينه

، )“لجنة السبعة عشر”تعرف باسم ( لجنة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه 1946عام 
.  وأوصت بإنشاء لجنة القانون الدولي1947يونيه /مايو إلى حزيران/اجتمعت في الفترة من أيار
، أحرزت اللجنة الفرعية الثانية التابعة للجنة السادسة تقدما في 1947 وفي وقت الحق من عام

وأجريت دراسة متعمقة للعديد من المسائل الهامة المتعلقة بتشكيل اللجنة أو الناشئة . هذه األعمال
في سياق عملها خالل مراحل التفاوض على النظام األساسي، آما يتضح من التقارير الصادرة 

وتشمل هذه المسائل عمل أعضاء اللجنة على . عشر واللجنة الفرعية الثانيةعن لجنة السبعة 
أساس التفرغ أو لجزء من الوقت، ما إذا آان األعضاء يمثلون الحكومات أو يعملون بصفتهم 

، والتمييز بين التطوير التدريجي )أيدت أغلبية آبيرة الخيار األخير في آل من اللجنتين(الفردية 
 ). انظر أدناه- اختلفت بشأنه وجهات النظر، وتبين أنه غير عملي الذي (والتدوين 

  
وليس للنظام األساسي، بالنظر إلى أنه مرفق بقرار للجمعية العامة، صفة المعاهدة،   

 على مدى أآثر تعديالت عليه يتم إدخالومع ذلك، لم . ويجوز تعديله بقرار الحق للجمعية العامة
في ( فقد أدخلت عليه، بموجب ستة قرارات للجمعية العامة . عاما إال تعديالت طفيفة60من 
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 رئيسية بعضوية بصفة، تعديالت تتعلق )1981 و 1961 و 1956 و 1955 و 1950األعوام 
  .اللجنة، ومدة والية أعضائها، ومكان اجتماعهم

  
وبناء على طلب من الجمعية العامة، أجرت اللجنة مراجعة وجيزة لنظامها األساسي في   

ولم . ، لكنها اقتصرت بصورة رئيسية على التوصية بأن تعمل على أساس التفرغ1951عام 
 أن من غير المناسب المضي 1952تعتمد الجمعية العامة هذه التوصية، وقررت اللجنة في عام 

 الحظت اللجنة، في سياق استعراض عام لبرنامجها 1996وفي عام . قدما في المراجعة
، أنه لم تجر قط أي مراجعة وتنقيح شاملين للنظام األساسي، لكنها وإجراءاتها وأساليب عملها

خلصت إلى أن النظام األساسي آان بصفة عامة يتسم بما يكفي من المرونة إلتاحة إدخال 
تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة واألربعين، (تعديالت في الممارسة العملية 

وفي تلك المناسبة، وجهت اللجنة االنتباه إلى بعض جوانب النظام ). 243- 241، الفقرات 1996
“ غير القابل للتنفيذ”وخاصة ما وصفته بالتمييز (األساسي التي تستوجب استعراضها وتنقيحها، 

ينبغي أن تكون اإلجراءات المتعلقة بهما ”بين التطوير التدريجي والتدوين، حيث اقترحت أنه 
فكير في إمكانية توصية الجمعية العامة بمراجعة النظام األساسي، وأوصت اللجنة بالت. “واحدة

تعتبر أوجه الخلل في النظام األساسي  وُيعتقد أن الدول لم. ولكن هذه التوصية ظلت دون متابعة
 .خطيرة إلى درجة تبرر إجراء مراجعة عامة لنصه

  
لنظام األساسي، ويشار إلى أن أساليب العمل الحالية للجنة غير واضحة مباشرة في ا  

ولئن آان . 1947الذي يلزم أن ُيقرأ في ضوء تطور ممارسة اللجنة والجمعية العامة منذ عام 
النظام األساسي يرسي اإلطار األساسي لتنظيم عمل اللجنة، وأساليب عملها، ويشير إلى نتائج 

  .للجنةوقد بقي رغم ذلك المنطلق لفهم ا. عملها، فإنه ال يضع قيودا في هذه المجاالت
  

. وينقسم النظام األساسي، بعد مادته األولى التي تحدد هدف اللجنة، إلى ثالثة فصول  
) 24 إلى 15المواد من  (2والفصل . يتعلق بتنظيم أعمال اللجنة) 14 إلى 2المواد  (1فالفصل 

  . يتناول التعاون مع الهيئات األخرى) 26 و 25المادتان  (3والفصل . يصف مهامها
  

 من 13من المادة ) أ (1 من النظام األساسي، التي تعكس الفقرة 1مادة وتنص ال  
وتنص . “تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه”الميثاق، على أن هدف اللجنة هو 

في المقام األول بالقانون الدولي العام، دون أن يحول ذلك بينها ] تعنى[اللجنة ”آذلك على أن 
ولم تهتم اللجنة في واقع األمر بالقانون الدولي . “ القانون الدولي الخاصوبين الدخول في مجال

مثل (الخاص إال عرضا، آجانب من جوانب دراستها للمسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام 
  ). الموضوع المتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية

  
 تسمية المرشحين وانتخابهم، ومدة والية  تكوين اللجنة وإجراءات1ويتناول الفصل   

 إلى خمس سنوات في إال أنه تم مدهاآانت هذه المدة في األصل ثالث سنوات، (أعضاء اللجنة 
، )التي ال تزال تشكل مسألة مثيرة للجدل(، والمدفوعات المقدمة لهم )1950وقت مبكر عام 

ألساسي أصال على أن تجتمع اللجنة في ونص النظام ا. والمكان الذي تعقد فيه اللجنة اجتماعاتها
، حيث رأت اللجنة أن الظروف 1955نيويورك، لكن تم تغيير مكان االجتماع إلى جنيف في عام 

في المكتب األوروبي لألمم المتحدة تفضي على نحو أآبر إلى تحقيق الكفاءة في نوع العمل الذي 
لجنة بالفعل جميع دوراتها تقريبا في وبعد الدورة األولى، عقدت ال. سيضطلع به أعضاء اللجنة

  .جنيف
  

ثم ازداد عددهم إلى واحد وعشرين . وآانت اللجنة تضم في البداية خمسة عشر عضوا  
. 1981، وإلى أربعة وثالثين في عام 1961، وإلى خمسة وعشرين في عام 1956في عام 
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المادة (“ قانون الدولياألشخاص المشهود لهم بالكفاءة في ال”ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من 
ومن المفهوم ضمنا في نص النظام األساسي، والواضح من تاريخ التفاوض والممارسة ). 2

  .الالحقة، أن أعضاء اللجنة يعملون بصفتهم الشخصية وليس آممثلين للدول
  

ويتم انتخاب المرشحين الذين يحصلون على . وتسمي الدول المرشحين لعضوية اللجنة  
ألصوات في الجمعية العامة وما ال يقل عن أغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أآبر عدد من ا

). على أال يتجاوز عددهم الحد األقصى المنصوص عليه لكل مجموعة إقليمية(والمصوتين 
انظر قرار (وُيحدَّد الحد األقصى لكل من المجموعات اإلقليمية الخمس بقرار من الجمعية العامة 

ويوعز النظام ). 1981نوفمبر / تشرين الثاني18 الصادر بتاريخ 36/39الجمعية العامة 
ُيكفل في اللجنة آكل تمثيل األشكال الهامة ”األساسي إلى الناخبين بأن يضعوا في اعتبارهم أن 

  . وتقوم اللجنة نفسها بملء الشواغر الطارئة. “للحضارة والنظم القانونية الرئيسية في العالم
  

ي بأن يقوم األمين العام قدر استطاعته بتوفير الموظفين ويقتضي النظام األساس  
ون القانونية منذ البداية إسهامات ئوقد قدمت شعبة التدوين التابعة لمكتب الش. والتسهيالت للجنة

آبيرة في عمل اللجنة، ليس أقلها إعداد دراسات أو اإليعاز بإعداد دراسات تتعلق بمواضيع عامة 
وأصبحت مساهمة الشعبة في عمل اللجنة تتسم . أعمال اللجنةأو منفردة مدرجة في جدول 

وقد عمل مديرو . بالمزيد من األهمية بالنظر إلى أن أعضاء اللجنة ال يعملون على أساس التفرغ
  .شعبة التدوين المتعاقبون أمناء للجنة

  
بمادة تصف، ألغراض “ وظائف لجنة القانون الدولي ”وعنوانهويبدأ الفصل الثاني،   

). 15المادة (“ تدوين القانون الدولي”و“ التطوير التدريجي للقانون الدولي”نظام األساسي، ال
ينظمها   إعداد مشاريع اتفاقيات بشأن موضوعات لم”يعني “ التطوير التدريجي”فمصطلح 

ومصطلح . “ في ممارسات الدول آافيًاطوَّر بشأنها بعد القانون تطورًات، أو لم ي بعدالقانون الدولي
 على نحو أدق في المجاالت التي صياغة وتنظيم قواعد القانون الدولي منهجيًا”يعني “ التدوين”

  . “توجد بها ممارسات واسعة للدول، وسوابق، وفقه
  

الفرع (وللتدوين ) الفرع ألف(ثم يضع هذا الفصل إجراءات منفصلة للتطوير التدريجي   
 بشأن يل فيها الجمعية العامة إلى اللجنة اقتراحًاالحاالت التي تح‘ 1’ويميز الفرع ألف بين ). باء

الحاالت التي تقدم فيها االقتراحات ‘ 2’؛ و )16المادة (التطوير التدريجي للقانون الدولي 
شاريع االتفاقيات المتعددة األطراف من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة أو األجهزة وم

الهيئات الرسمية ”الرئيسية لألمم المتحدة غير الجمعية العامة، أو الوآاالت المتخصصة، أو 
المادة (“ المنشأة بموجب اتفاق حكومي دولي لتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه

17 .(  
  

 يورد قائمة بالنتائج التي  هامًاوهو يشمل حكمًا.  للتدوين وحيدًاويضع الفرع باء إجراًء  
يمكن أن يسفر عنها عمل اللجنة، ويبدو في الممارسة أنه مالئم بالقدر نفسه لتناول المواضيع 

تتخذ أي  بأال )أ(ويجوز للجنة أن توصي الجمعية العامة . المتعلقة بالتطوير التدريجي للقانون
أن تحيط علما بالتقرير أو تعتمده بقرار؛ ) ب( بالفعل؛ أو تم نشرهإجراء، حين يكون التقرير قد 

أن تعقد مؤتمرا  )د( إبرام اتفاقية؛ أو بهدفأن تزآي المشروع ألعضاء األمم المتحدة ) ج(أو 
  ). 23المادة (إلبرام اتفاقية 

  
ساسي بين التطوير التدريجي والتدوين، مع وسرعان ما تبيَّن أن التمييز في النظام األ  

لجنة القانون  بعنوانفي آتابه (ويقول بريغز . اإلجراءات المنفصلة الثالثة، لم يكن قابال للتنفيذ
آان من المتوقع ”إنه ) 141، الصفحة )The International Law Commission(الدولي 
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، ولكن االعتبارات السياسية أدت إلى إدراجه مليًا وعمنذ البداية أال يكون هذا التمييز سليما مبدئيًا
 في جوهره لكنه ومن الناحية العملية، وضعت اللجنة إجراء يعتبر واحدًا. “في النظام األساسي

يتسم بالمرونة لمعالجة جميع المواضيع الرئيسية، باالستناد إلى السمات الرئيسية لإلجراءات 
اإلجراء قراءتين أولى وثانية إلحراز تقدم مدروس، مع ويشمل هذا . المبينة في النظام األساسي

  . المراعاة التامة ألهمية التشاور في جميع مراحل العملية مع الدول فرادى وداخل اللجنة السادسة
  

 تقضي بأن 18فالمادة . ويتضمن الفرع باء حكمين أوسع نطاقا من حيث أهميتهما  
ن الدولي بأسره بغية اختيار مواضيع مناسبة دراسة استقصائية لميدان القانو”تجري اللجنة 

وقد أفضى . “الزما ومستصوبا”، وذلك من أجل انتقاء المواضيع التي يعتبر تدوينها “للتدوين
، “الدراسة االستقصائية للقانون الدولي”ذلك إلى إعداد هيرش الوترباخت لدراسة شهيرة بعنوان 

مصدر اإللهام الرئيسي ألعمال اللجنة لفترة ) 1971إلى جانب الدراسة االستقصائية لعام (آانت 
، آان الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل األجل 1992ومنذ عام . تقارب خمسين عاما

 على أساس التابع للجنة يعمل على تحديد المواضيع التي يمكن أن تنظر فيها اللجنة مستقبًال
أمانتها بشأن المواضيع المنتقاة    اللجنة أوالخطوط العريضة أو الملخصات التي يعدها أعضاء

وعلى هذا األساس، يوصي الفريق العامل بانتظام بقائمة مواضيع إلدراجها في برنامج . مسبقا
  .وتستند اللجنة حاليا إلى هذه القائمة في اختيار المواضيع. العمل الطويل األجل للجنة

  
ل الكفيلة بجعل األدلة المتصلة تنظر اللجنة في الطرق والوسائ ”24وبموجب المادة   

بالقانون الدولي العرفي أيسر توافرا، مثل جمع ونشر الوثائق المتعلقة بممارسات الدول 
وقد أفضى الجزء الثاني من . “وبقرارات المحاآم الوطنية والدولية، بشأن مسائل القانون الدولي

ر سلسلة من المنشورات الهامة،  المقدم إلى الجمعية العامة إلى إصدا1950تقرير اللجنة لعام 
الحولية القانونية والمحلية، والرسمية وغير الرسمية، التي ال تزال تصدر اليوم، ومنها  الدولية
، )United Nations Legislative Series(المتحدة، وسلسلة األمم المتحدة التشريعية  لألمم

 دة لقرارات التحكيم الدوليممارسات هيئات األمم المتحدة، ومجموعة األمم المتح  ومرجع
)Reports of International Arbitral Awards.(  
  

وينطوي الفصل الثالث على حكم يقضي بأن تتشاور اللجنة على نطاق واسع مع أي من   
“ أي منظمات دولية أو وطنية، رسمية آانت أو غير رسمية”هيئات األمم المتحدة، ومع 

 أيضا إلى إجراء مشاورات مع المؤسسات 21 و 16ان وتشير المادت). (26 و 25المادتان (
ويرجح أن تستمر نزعة توسيع نطاق المشاورات، وال سيما مع ). العلمية ومع فرادى الخبراء

وقد أجرت اللجنة مؤخرا مشاورات مع خبراء خارجيين . تناول اللجنة لمواضيع ناشئة جديدة
ولية المنظمات الدولية، وحماية األشخاص ئبشأن مواضيع من قبيل تقاسم الموارد الطبيعية، ومس

، فإنه يتميز بتقبله للمشاورات 1947ومع أن النظام األساسي قد صيغ في عام . في حالة الكوارث
  . مع الحكومات والهيئات غير الحكومية والخبراء
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